
 
 
 
 

FOLACOMP PA 1,45 / 1,95 / 2,10 mm   
Nr art. 12815.xxx.99900 
Folacomp PA jest samoprzylepn , wielowarstwow  p yt  podk adow  kompresuj  drgania 
maszyny drukuj cej. Mo e by  dostarczona w trzech grubo ciach: 1.45, 1.95 i 2.10 mm. Stanowi laminat 
pianki kompresyjnej, tkaniny, poliestrowej folii stabilizuj cej wymiary oraz warstwy kleju z papierem 
ochronnym. 
 
Zastosowanie: 

Przed naklejeniem cylinder musi by  bardzo dok adnie wyczyszczony. Foli  (zgodnie z 
zaleceniami producenta maszyny) nakleja si  stopniowo od tzw. pocz tku lub ko ca druku cylindra. 
Zaczyna  si  od  zdj cia  pasa  papieru  os onowego  o  szerok.  ok.  30  cm.  Nast pnie  osadza  si  foli  
równolegle do kraw dzi. Niew ciwie przyklejona folia, dzi ki ma ej przyczepno ci pocz tkowej mo e 
by atwo odklejona i przylepiona ponownie. Dalszym etapem pracy jest stopniowe, równomierne 
ci ganie papieru i dociskanie folii do pod a. Zbyt szybkie zdejmowanie mo e doprowadzi  do 

wy adowa  elektrostatycznych i przyci gni cia drobinek kurzu i brudu, a to mog yby spowodowa  
powstanie ró nic wysoko ci podk adu. Prosimy pami ta , aby po zdj ciu os ony nie dopu ci  do 
osadzania si  na powierzchni kleju cz stek kurzu lub t uszczu. 

 
Grubo  folii kompresyjnej, mo e w czasie druku pierwszych 5000 arkuszy zmniejszy  si          

o oko o 0,05 mm. W celu wyrównania tej ró nicy mo na zastosowa  foli  podk adow  Folabase            
o odpowiedniej grubo ci.  
 
Przekrój formy lakieruj cej (p yty) z zalecan  g boko ci  ci cia / reliefu 

 
Budowa folii Folacomp PA o grub. 1,45 mm. Folie o grub. 1,95 i 2,10 mm sk adaj  z poliestrowej 
folii no nej oraz z odpowiednio wi kszej ilo ci warstw kompresuj cych i tekstylnych. 
 
Dostarczana w grub.  1,45 mm   Po wydruk. 5000 arkuszy osi ga grubo  1,40 mm 

Tolerancja grubo ci + 0,05 mm 

Dostarczana w grub. 1,95 mm   Po wydruk. 5000 arkuszy osi ga grubo  1,90 mm 

Tolerancja grubo ci + 0,05 mm 

Dostarczana w grub. 2,20 mm   Po wydruk. 5000 arkuszy osi ga grubo  2,10-2,15 mm 

Tolerancja grubo ci + 0,05 mm 

 
Tekst zamieszczony powy ej jest wynikiem technicznych prac rozwojowych i uzyskanych w tej mierze do wiadcze . Wszystkie dane i 
wskazówki  wynikaj  z  najlepszej  wiedzy,  lecz  nie  s adnym  zabezpieczeniem  i  nie  uwalniaj  u ytkownika  od  w asnych  bada ,  
równie  pod wzgl dem ewentualnej ochrony praw osób trzecich. 

Ewentualne  szkody  wynikaj ce  ze  zastosowania  powy szej  instrukcji  nie  upowa niaj  do  jakichkolwiek  roszcze  w  stosunku  do  
producenta. W miar  up ywu czasu mog  tak e nast powa  zmiany w zakresie rozwoju technicznego produktów.  
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